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Sabia que…
Em destaque

VII Encontro Mútua dos Pescadores
O VII Encontro Mútua dos Pescadores realizado em Peniche no dia 10 de novembro assentou em três momentos: conferência final Marleanet, a apresentação pública da recém-criada
Sociedade Portuguesa de Saúde Marítima e a Sessão Solene de comemoração do 70º aniversário da Mútua. Ler mais

A Mútua dos Pescadores em livro
No VII Encontro da Mútua dos Pescadores, realizado no passado dia 10 de novembro, em
Peniche, o professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, consultor do

Segurado é a pessoa ou entidade no
interesse da qual é feito o contrato de seguro ou pessoa cuja vida, saúde ou integridade física se segura (pessoa segura).
Tomador do seguro é a pessoa que celebra o contrato de seguro, sendo o responsável pelo pagamento do prémio, podendo
ser ou não o próprio segurado.

Museu Marítimo de Ílhavo e historiador Álvaro Garrido, apresentou a sua mais recente obra
“Mútua dos Pescadores - Biografia de uma Seguradora da Economia Social”, que escreveu
a propósito do 70º. Aniversário desta cooperativa de utentes de seguros. Ler mais

Dia Nacional do Mar
Tome nota das diversas ações evocativas realizadas ou ainda em curso. Sabia que este dia
evoca a “Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar”, de onde resultam os
atuais limites marítimos da zona económica exclusiva de Portugal? Ler mais

Prémio Cientifico Sesimbra

Projetos
A Conferência Final Marleanet, que se realizou em Peniche no dia 10 de novembro, foi
pensada como uma sessão de trabalho que
teve a sua continuação num workshop interno na segunda-feira seguinte, dia 12 de
novembro. Ler mais

Estão abertas as inscrições para o Prémio Cientifico de Sesimbra, promovido por esta autarquia, que contempla trabalhos de investigação originais diretamente relacionados com o

Seguros Mútua

concelho, em diversas áreas ligas ao mar. Ler mais
Seguro marítimo: novas garantias do
Na ordem do dia

Institute Fishing Vessel Clauses e

Movimento associativo da pesca portuguesa

(Proteção e Indemnização). Ler mais

P&I

Associações do sector reuniram-se em Lisboa para refletirem em conjunto sobre Fundo Náutica de recreio e marítimo turístiEuropeu das Pescas/Fundo Operacional Pescas e regulamentação definitiva das cessações ca: novos contratos na região norte com as
de atividade. Desta reflexão resultou um documento conjunto para entregar ao Secretário de empresas Tomaz Douro e Via Douro, proteEstado do Mar, assinado por 39 associações e sindicatos. Veja o documento na integra aqui gendo as embarcações Via Douro, Proa

A economia do mar em debate
No dia 09 realizou-se, no Centro Cultural de Lagos, a Conferência “Economia do Mar – O
Investimento Necessário”, organizada pelo PSD/Algarve, com a presença do Secretário de
Estado do Mar e representantes do setor das pescas que partilharam algumas das preocupações atuais do setor. A Mútua também esteve presente. Ler mais

Tornado no Algarve

Douro, Santa Martha e Ré Douro.

Espaço Mútua
O recém criado Coro da Mútua dos
Pescadores/Ponto

Seguro,

dirigido

pelo maestro Ivo Castro, estreou-se no

No dia 16 de Novembro, um tornado assolou o Barlavento Algarvio, tendo provocado danos VII Encontro de Peniche, no dia 10 de
assinaláveis nos locais por onde passou. Não obstante os efeitos deste evento não terem novembro e assinalou o Dia Nacional
tido grande impacto na nossa sinistralidade, a Mútua deixa aqui a sua solidariedade para do Mar com uma atuação na inauguracom as populações afetadas. Ler mais

ção da exposição de pintura “Barcos e
Barquinhos de Pescadores de Portu-

Úteis

Portal “Todos Contam”
O portal “Todos Contam” destina-se a promover a formação financeira da população portuguesa e uma cidadania financeira responsável, sendo uma iniciativa do Conselho Nacional
de Supervisores Financeiros.
Neste portal poderá informar-se sobre o planeamento do orçamento familiar, meios de
pagamento, seguros, crédito e aceder a diversos simuladores. Ler mais

gal”, da artista Stella Maris Vallejo, no
Museu do Mar Rei D. Carlos, em Cascais.
O grupo é constituído por trabalhadores
da Mútua e da Ponto Seguro e tem
como reportório principal temas do cancioneiro tradicional português.
Veja o vídeo aqui!

Iniciativas do Ano Internacional das Cooperativas (AIC 2012). Ver aqui
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